Floran efter riksväg 70 i Hedemora
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Sommaren 1999 gick och cyklade jag riksväg 70:s sträckning genom Hedemora
kommun. Riksvägens längd genom kommunen är cirka 20 km och med Hedemora
stad ungefär mitt på sträckan. Trafiken är för det mesta ganska livlig.
Den dominerande floran efter vägkanten är bland annat, får-, ängs- och rödsvingel
Festuca ovina, F. rubra, F. pratensis, kruståtel Deschampsia flexuosa, renfana
Tanacetum vulgare, gråbo Artemisia vulgaris, baldersbrå Matricaria perforata,
svinmålla Chenopodium album, åkermolke Sonchus arvensis, och åkerspergel
Spergula arvensis. Andra förekommande växter är grått saltgräs Puccinellia distans,
berggröe Poa compressa, och vägmålla Atriplex patula.
En art som verkar öka mer och mer är det storvuxna gräset foderlosta Bromus
inermis som finns på över tio lokaler efter riksvägen, men bara från staden och norrut
till kommungränsen mot Säter.
Ett annat gräs som verkar vara på spridning efter våra vägar är bergrör
Calamagrostis epigeios som jag fann på fem lokaler både norr och söder om staden.
Den allestädes närvarande blomsterlupinen Lupinus polyphyllus fanns naturligtvis
representerad också här och som vanligt i ganska stort antal. Åker man bil den här
vägsträckan så missar man det mesta i blomväg, utom då och då återkommande
rosbuskar, som visar sig vara vresros Rosa rugosa, också en art som verkar vara på
frammarsch efter våra vägar.
Första gången jag såg gulkämpar Plantago maritima var i juli 1986, då söder om
Tjärnan efter rv 70, alltså inom samma område som jag nu höll på att titta igenom.
Lokalen från 1986 är borta sedan några år på grund av skärning av vägkanten, men
hoppet fanns att hitta någon ny lokal.
Min förhoppning infriades med råge då jag fann två nya lokaler med kämpar, den
ena med fem tuvor och den andra med hela tjugo tuvor och med många blomstänglar.
Åtminstone den sistnämda lokalen torde ha funnits här i några år. I anslutning till den
stora lokalen fanns också sandvide Salix repens ssp. argentea. Dessa lokaler är i
närheten av Moren söder om Hedemora. Det mest anmärkningsvärda och roligaste
fyndet var bankrassing Lepidium densiflorum, som växte i ett antal av cirka tjugo
stycken i en vägslänt nära Västerby på den östra sidan av riksvägen.
Det finns alltså mycket roligt att hitta efter våra vägar, det värsta är att det är svårt
att hitta en tidpunkt då det är någorlunda lugnt efter dom större vägarna, så det bästa
vore nog att utrusta sig med pannlampa och vara ute på nätterna då trafiken är lite
lugnare.
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